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1. Introdução
Este relatório é constituído pela apresentação dos Órgãos Sociais da CDP em exercício no ano de 2020,
por uma mensagem da Direção e ainda por um relatório de gestão estruturado, com base nos seguintes
pontos:
• Funcionamento Administrativo da CDP e Prestação de Serviços aos Associados;
• Comunicação e Marketing;
• Eventos;
• Formação;
• Representações e relações institucionais.
São ainda apresentadas as demonstrações financeiras de acordo com o Sistema de Normalização
Contabilística/NCRF-ESNL, bem como, o parecer do Conselho Fiscal com a competente certificação legal
das contas pelo Revisor Oficial de Contas.
2. Mensagem da Direção
O ano de 2020, ao qual se reporta este relatório, foi, todos esperamos, um ano atípico o qual desejamos
sem repetição e sem as consequências que, na sua globalidade, condicionaram o dia a dia dos cidadãos
Enfrentámos, a partir do início de março, uma nova realidade para a qual o mundo global, que
orgulhosamente habitávamos, não estava preparado, tendo levado a drásticas alterações no nosso modo
de vida, com reflexos radicais no mundo do desporto e provocando um corte radical com os projetos que
em princípio norteariam a atividade durante um ano que, como é tradicional, apenas se pretendia que fosse
melhor que os anteriores.
Tal como todos os setores da vida nacional, no início de março, deparámo-nos com uma súbita alteração
do nosso dia a dia. Acreditámos de início que as alterações ao nosso estilo de vida seriam algo de curta
duração. O temporário tornou-se, pouco a pouco, definitivo e acabou por impedir que a generalidade do
que fora previsto no “Plano de Atividades para 2020” pudesse sequer ser equacionado.
Os dois primeiros meses do ano decorreram ainda dentro da normalidade tendo-se revelado, a Gala do
Desporto, realizada no final de janeiro, como mais um momento alto de exaltação do muito bom que se faz
no desporto em Portugal. Como mais à frente explanaremos foram galardoados os melhores atletas
nacionais numa gala que teve, qual pronominação, como tema “Mais Desporto mais Saúde” e contou, pela
primeira vez, com a presença de um representante do Ministério da Saúde, mais precisamente a sua
diretora geral, Dra. Graça Freitas, alguém que, a partir de março, se tornou “visita” assídua das nossas
casas em qualquer noticiário televisivo.
Todos os grandes eventos calendarizados para data posterior tiveram de ser cancelados ou adiados. O
Congresso do Desporto onde se pretendia uma discussão alargada sobre o momento do desporto nacional
foi adiado para 2021. O mesmo aconteceu aos eventos nos quais a CDP era ou coorganizadora, como os
Jogos Mundiais do Desporto para Todos, ou responsável pela delegação como os Jogos da CPLP que
deveriam ter tido lugar em Timor Leste.
Áreas como a formação, que beneficiou do desenvolvimento das videoconferências e o seguro desportivo,
para as federações que tiveram a possibilidade de desenvolver a sua atividade nos meses pós primeiro
confinamento, mantiveram-se ativos.
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As limitações com que nos deparamos a partir de 15 de março, quando se verificou o primeiro
confinamento, levaram-nos a tentar encontrar soluções que permitissem ajudar as federações desportivas
a ultrapassar o momento difícil que vivíamos, materializando afinal o que os artigos 1º e 4º dos Estatutos
da CDP explicitam:
• 1.º - A Confederação do Desporto de Portugal é uma pessoa coletiva de direito privado com
natureza associativa, que congrega as federações desportivas nacionais;
• 4.º - A CDP Constitui instrumento de cooperação, consulta e representação das federações
desportivas suas associadas, nas relações com o Estado, nomeadamente, a Assembleia da
República, o Governo, as regiões, as Autarquias e a ainda com a União Europeia, Confederações
Internacionais e outras instituições nacionais e internacionais.
Assim procurou a CDP, não só através da Rede Colaborativa, introduzida em finais de 2019, com o objetivo
de nos aproximar ainda mais das federações filiadas ou através de reuniões (videoconferência) mais
abrangentes, avaliar a situação que atravessávamos e procurar encontrar soluções para os múltiplos
problemas com que o desporto se começava a deparar.
Como resposta a uma das mais prementes solicitações estabeleceu a CDP uma Comissão Médica de
aconselhamento às federações liderada pelo Dr. Ricardo Aido.
Logo no início de abril (08/04) foi enviado para as federações desportivas um questionário no sentido de
aquilatar das dificuldades que a crise sanitária, devido ao COVID 19, começava a criar. Na sequência das
respostas recebidas foram as federações detentoras do estatuto de Utilidade Pública Desportiva,
convidados para uma Reunião Plenária dos seus presidentes (videoconferência) a qual decorreu a 23 de
abril. Nesta estiveram presentes 47 presidentes de federação tendo 9 estado ausentes por
incompatibilidades diversas. Na reunião foi aprovada, por larga maioria, os eixos e medidas propostas.
Cinco dias depois, a 28 de abril, a CDP teve oportunidade de apresentar ao Senhor Primeiro Ministro, em
reunião presencial por este convocada, as preocupações de desporto federado relativamente à retoma da
atividade desportiva salvaguardando as condições de higiene e segurança e salvaguardando as diferentes
especificidades de cada modalidade e especialidade.
No sentido de tornar ainda mais abrangente o movimento procurámos estendê-lo a outras organizações
de cúpula do movimento associativo e também autárquicas pelo reconhecimento do seu papel fulcral no
apoio ao desporto de base assente nos clubes que compõem ao tecido desportivo nacional.
Assim a 7 de maio realizou-se uma reunião plenária dos presidentes das organizações de cúpula do
desporto nacional. Participaram, além da CDP o presidente do Comité Paralímpico de Portugal (CPP), o
presidente da Confederação Portuguesa das Associações de Treinadores (CPAT), o presidente da
Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura e Recreio (CPCCR) e o presidente da Fundação
do Desporto FA). Ausente apenas o presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP).
A 11 de Maio reuniram a CDP e a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional
de Freguesias, respetivamente nas pessoas do vice-presidente, Alfredo Monteiro e de presidente Jorge
Manuel Veloso.
Duas semanas depois, a 27 de maio, foi a CDP recebida em audiência pelo Senhor Secretário de Estado
da Juventude e Desporto (SEJD) durante a qual foram apresentadas as conclusões das reuniões havidas
e foi apresentada a proposta de criação de uma comissão permanente de acompanhamento do processo
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da retoma da prática desportiva integrando o Governo nas áreas do desporto e da saúde e a CDP como
representante do movimento associativo. Estabeleceu-se também um calendário de reuniões semanais
regulares entre a SEJD e a CDP, as quais se verificaram durante um largo período.
Mais tarde, já no decorrer do mês de junho, por iniciativa do presidente do Comité Paralímpico de Portugal,
foi o presidente da CDP convidado para uma reunião tripartida com a CPP e o COP. Desta reunião surgiu
a ideia de se efetuar uma Cimeira do Desporto a qual decorreu a 15 de julho e na qual foi aprovada uma
Moção que continha sete medidas as quais foram apresentadas posteriormente ao Senhor Secretario de
Estado da Juventude e Desporto. Nesta reunião considerou-se pertinente a criação de dois grupos de
trabalho, um tendo em vista a discussão dos temas fiscais a introduzir na proposta do Orçamento Geral do
Estado para 2021 e outro orientado para a retoma da prática desportiva e para alterações a introduzir nas
Orientações nº30/2020 da DGS.
Seguiram-se diversas iniciativas quer ao nível da SEJD quer ao nível da Assembleia da República quer na
8ª Comissão Parlamentar (Comissão Parlamentar de Educação, Ciência, Juventude e Desporto) tendo em
vista a introdução no OE para 2021 de algumas das propostas que segundo nós aliviariam as dificuldades
que o movimento associativo atravessava. O OE 2021 foi uma desilusão e quer as nossas propostas quer
as de alguns partidos foram chumbadas na discussão na especialidade do diploma. Todo o trabalho
realizado pelo grupo de trabalho foi em vão.
O desporto, que ao longo de décadas, contribuiu com as suas vitórias para a autoestima dos portugueses
foi nos meses finais de 2020 sucessivamente derrotado!
Neste momento em que não podemos, nem devemos, pensar sequer em desistir, temos de estar certos
de que 2021 nos trará a vitória das nossas legitimas propostas!
Não podemos terminar, neste ano ímpar da nossa existência, deixar de lembrar aqui todos aqueles, que
integrando o Serviço Nacional de Saúde, tem, com o seu trabalho, contribuído para minorar os gravíssimos
problemas que atingiram a população portuguesa. A todos eles o nosso muito OBRIGADO.
Algés, 12 de março de 2021
A Direção da CDP
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3. Funcionamento Administrativo da CDP e Prestação de Serviços aos Associados
3.1. Pessoal
Dado que no ano de 2019, se verificaram alterações no quadro de pessoal da Confederação do Desporto
de Portugal, com a saída de dois colaboradores de longa data, foi necessária a entrada de uma nova
colaboradora para a área Administrativa mas com funções específicas diferentes de qualquer dos que
deixaram de colaborar com a CDP. Em Janeiro foi admitida Patricia Gago a qual viria a desvincular-se em
Outubro para ingressar na Força Aérea. Em dezembro ingressou nos quadros da CDP Cristiana Santos.

Técnicos Superiores
Administrativos

Quadro 1 - Quadro de Pessoal em funções 2019
1 Director de Serviços
3
2 TS do Quadro CDP
1 Secretariado
2
1 Seguros e Secretariado

A Direção da CDP, mantém ainda a colaboração de um técnico oficial de contas a tempo parcial e de um
revisor oficial de contas.
3.2. Prestações de Serviços aos Associados
3.2.1. Viagens
A parceria entre a Confederação do Desporto de Portugal (CDP) e a Agência de Viagens “Cosmos”,
manteve-se, mas toda a planificação foi alterada por força da pandemia, levando ao cancelamento ou
adiamento de múltiplas actividades previstas, como por exemplo os JOGOS da CPLP ou os JOGOS da
TAFISA.
3.2.2. Seguros
A Confederação do Desporto de Portugal, como seria expectável, sofreu, no setor dos seguros, as naturais
consequências do decréscimo de actividade das suas filiadas, que com menos praticantes tiveram
necessariamente menor necessidade de colocar seguros desportivos.
Os últimos anos foram reflectindo realidades díspares no número de segurados, por força de diferentes
opções das federações desportivas sobre o tema. Assim o número de segurados dos 105 mil em 2014,
desceu para os 90 mil em 2015. Mas dos 25.000 em 2016 subiu ligeiramente para os 25.724, em 2017.
Em 2018 a tendência de crescimento voltou a verificar-se terminando o ano com 27.946 segurados e
igualmente em 2019, onde se verificou um aumento para os 29.993. Infelizmente no ano de 2020, a
pandemia obrigou a nova descida e foram colocados apenas 14.941 segurados.
A Confederação do Desporto de Portugal, mantem a parceria com a mediadora MDS, do grupo SONAE,
no sentido de obter as melhores condições para salvaguardar a competitividade e a qualidade deste tão
relevante como sensível serviço.

6

Relatório de Atividades e Contas – 2020

4. Comunicação e Marketing
4.1. Gabinete de Comunicação e Marketing
A comunicação assume um papel transversal em todas a organizações, sendo fator essencial e decisivo
no alcance dos objetivos definidos pelas instituições, procurando gerar um incremento no valor no
desenvolvimento de toda atividade realizada.
Em 2020 a Confederação do Desporto de Portugal consolidou o investimento, iniciado em 2019, neste
setor, pretendendo essencialmente assegurar uma disseminação da informação pelo público-alvo, bem
como, criar uma visão estratégica para a organização que potencie a proximidade com os stakeholders.
Neste sentido, a aposta passou pela criação de conteúdos claros e objetivos, salvaguardando a visão e a
missão definidas para a organização. Estratégia que se pretende tenha continuação nos anos seguintes.
A aposta continuou a ser no trabalho nos diversos suportes de comunicação, com o objetivo de promover,
reconhecer e potenciar o papel do desporto na sociedade civil, demonstrando a transversalidade do papel
da Confederação do Desporto de Portugal.
No último trimestre de 2019 e tendo por base os objetivos definidos o Gabinete de Comunicação e
Marketing da CDP, iniciou-se uma alteração nos procedimentos internos e na estrutura, sendo uma das
primeiras medidas o estabelecimento de uma relação comercial com uma agência de comunicação. Em
2020 essa colaboração começou a ter os primeiros sinais de ser uma aposta ganha, sobretudo com uma
maior presença da CDP junto dos órgãos de comunicação social.
O gabinete, continuou a enquadrar a relação com os órgãos de comunicação social, a assessoria de
imprensa, a gestão de projetos de comunicação (página de Internet www.cdp.pt, CDP no Facebook e
Instagram, CDP Entrevista), as relações públicas institucionais, a gestão da imagem da Confederação do
Desporto de Portugal, as relações com os parceiros e a gestão das marcas da Confederação do Desporto
de Portugal.
Em 2020 a Confederação efetuou uma uniformização da sua identidade gráfica dos seus projetos e áreas
de ação. Esta uniformização terá continuidade em 2021 com um refresh da sua identidade corporativa,
sem perder os seus valores estratégicos (Liderança, Congregação e União, Universalidade, Credibilidade,
Inovação e Dinâmica)
Do trabalho desenvolvido destaca-se:
• A organização do Momento Público de apresentação da 24ª Gala do Desporto;
• O apoio à organização da 24ª Gala do Desporto;
• Apoio nos eventos da CDP;
• A presença da CDP nas redes sociais Facebook e Instagram;
• A promoção das atividades da CDP (campanha de promoção utilizando os veículos de
comunicação da CDP);
• A assessoria prestada a diversas federações;
• O estabelecimento dos contactos com organizações desportivas e não desportivas, nacionais e
internacionais, procurando estreitar relações de cooperação nas diversas áreas de
desenvolvimento da CDP;
• O apoio a eventos promovidos pelas federações associadas (divulgação, assessoria, consultorias,
ou/e fornecimento de material de representação);
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•

O estabelecimento de parcerias com organizações relacionadas com o fenómeno desportivo, com
o intuito de promover a CDP e as Federações Desportivas.

4.2. www.cdp.pt
O site da Confederação, manteve-se como meio privilegiado de comunicação, em particular a nível
institucional. Continuou, assim, ao serviço da divulgação das iniciativas e posições da CDP, bem como,
divulgou os acontecimentos mais significativos das Filiadas. Foi também dado particular destaque às ações
de formação da responsabilidade da Confederação.
Em 2020 a Confederação do Desporto de Portugal iniciou o processo de análise para remodelação deste
importante instrumento de comunicação, que terá o seu culminar em 2021, com o novo site da CDP.
De referir os baixos custos de manutenção técnica e de gestão de conteúdos do sítio da Confederação,
uma vez que são efetuados com recursos próprios da CDP.
4.3. CDP Entrevista
No dia 1 de julho a Confederação do Desporto de Portugal lançou mais um projeto de comunicação,
denominado “CDP Entrevista…” Com a pretensão de abordar alguns temas importantes relacionados com
o movimento associativo e, obviamente com interesse na comunidade desportiva em geral. A rubrica
pretendeu dar destaque à opinião de diversas personalidades ligadas ao desporto, sobre as mais diferentes
temáticas, que nem sempre conseguem o destaque merecido nos órgãos de comunicação social
generalistas. A rubrica foi transmitida semanalmente em direto no Facebook da CDP.
Ao longo de 2020 foram realizadas 14 edições da “CDP Entrevista ...” com uma média de 1200
visualizações e 5000 pessoas por sessão. No anexo 2 encontrarão os temas abordados e os convidados
presentes na “CDP Entrevista...” em 2020.
4.4. CDP Redes Sociais
Em 2020, a Confederação do Desporto de Portugal manteve a sua presença nas Redes Sociais Facebook
e Instagram. Durante este ano, através da nova política de comunicação, assistiu-se a um aumento
sustentável e considerável dos seguidores da CDP nestas redes sociais. Desta forma, procuramos chegar
ao maior número de internautas possível, com a divulgação de notícias, projetos, eventos ou curiosidades
da Confederação e das federações desportivas.
5. Eventos
Incluem-se neste ponto, o conjunto de eventos e iniciativas levadas a cabo pela Confederação do Desporto
de Portugal, isoladamente, ou em conjunto, com outras entidades. Dos mesmos, destacam-se a Gala do
Desporto e as reuniões plenárias desenvolvidas com o universo das federações desportivas nacionais.
5.1. Gala Anual do Desporto
A Gala do Desporto, voltou a ter um elevado nível de participação, de espetacularidade e de repercussão
pública.
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Em 2020, manteve-se a data de realização, no mês de janeiro, depois da alteração efetuada na 22.ª Gala
do Desporto.
Com a 24.ª edição, a Confederação do Desporto de Portugal consolidou os objetivos que estabeleceu,
como sejam:
• O patamar de excelência da marca “GALA DO DESPORTO” junto dos órgãos da comunicação
social, público em geral e organizações que direta ou indiretamente estão ligadas ao fenómeno
desportivo;
• A preponderância da participação do público no sucesso do evento, facto comprovado não só na
votação do Prémio Desportista do Ano como no visionamento direto (na sala estiveram perto de
600 pessoas presentes) e indireto (através da TV, com várias transmissões de um compacto na
RTP2, no Programa Modalidades e na CDP TV e no portal SAPO);
• A boa cobertura noticiosa efetuada por cerca de 30 órgãos da comunicação social, antes, durante
e após, com destaque para a cobertura nos telejornais e nos programas de informação das
televisões RTP, SIC, Sport Tv, SIC Notícias, RTP3, TVI, TVI 24, BTV, Bola TV, Sporting TV, CMTV
e LUSA e também nos programas desportivos da RTP1, RTP2, SIC, TVI. Os jornais diários
desportivos e as páginas desportivas dos outros diários também deram importante cobertura ao
evento. Ao todo, foram publicadas mais de cem notícias. Este ano estiveram também presentes
alguns meios de comunicação social da denominada área do “Cor de Rosa”.
Perto de 600 pessoas marcaram presença no evento, mais de meio milhão terão assistido em diferido às
transmissões televisivas, mais de milhão e meio acompanharam a Gala na Imprensa (desportiva e não
desportiva), mais de 500 mil pessoas tiveram acesso a informações do evento e da votação através das
redes sociais Facebook e Instagram, tendo-se registado mais de 53 mil votos.
No Prémio Desportista do Ano, a votação do público teve o peso de 60 por cento e a dos presentes na
Gala no Casino Estoril de 40 por cento. A votação voltou a contar com a certificação da Multicert, uma
empresa de vanguarda especializada na certificação eletrónica. A validação da votação foi feita através do
e-mail dos votantes.
A Confederação, voltou a organizar uma ação pública, denominada “Momento Público”, que marcou o início
da contagem decrescente para a 24.ª Gala do Desporto, promovendo o evento e a votação para as cinco
categorias do Prémio Desportista do Ano. A iniciativa, decorreu, na Tribuna de Honra do Estádio Nacional,
contando com a presença de cerca de 50 personalidades e de 10 órgãos da comunicação social.
A Gala do Desporto é atualmente uma referência no panorama desportivo português.
Na edição de 2020 foram homenageados:
• Com o Prémio “Mérito Desportivo – Personalidade do Ano”, 41 desportistas (treinadores, atletas,
dirigentes, árbitros e patrocinadores), designados pelas respetivas federações;
• Com o Prémio “Momento Campeões”, os atletas que conquistaram em 2019 títulos de campeão da
Europa e do mundo, nas categorias de juniores e seniores, em individuais e coletivos, tendo sido
homenageados 36 atletas individuais e equipas.
• Com o Prémio “Alto Prestígio CDP”, em subordinação ao tema da Gala “Desporto e Saude”, António
Gentil Martins e a Unidade Unidade de Medicina Desportiva e Controlo de Treino do CAR Jamor.
• Além destes prémios, ocorreu ainda a atribuição dos Prémios “Desportistas do Ano”, nas categorias
“Treinador do Ano”, “Jovem Promessa do Ano”, “Equipa do Ano”, “Atleta Masculino do Ano” e “Atleta
Feminino do Ano”.
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A lista de todos os premiados encontra-se no anexo 3.
Fomentou-se, uma vez mais, a presença dos patrocinadores e parceiros das federações desportivas, como
reconhecimento pelo apoio e investimento propiciados ao Desporto.
Há a salientar, o apoio prestado pelos parceiros da Confederação do Desporto de Portugal ao projeto, os
quais muito contribuíram para o modo como decorreu a Gala, a saber:
• Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto – Patrocinador do Prémio Alto Prestígio;
• Instituto Português do Desporto Juventude – Patrocinador do Prémio Atleta Masculino do Ano;
• RTP - Patrocinador do Prémio Equipa do Ano e Televisão oficial do evento e apresentação da Gala,
a cargo de Jorge Gabriel e Inês Gonçalves;
• Central de Cervejas – Patrocinador do Prémio Atleta Feminino do Ano;
• Agência de Viagens COSMOS – Patrocinador do Prémio Jovem Promessa do Ano;
• MDS – Patrocinador do Prémio Treinador do Ano.
• Casino Estoril – disponibilização do Salão Preto e Prata, foyer e Du Arten Garden, fornecedor do
cattering e Welcome Drink e patrocinador do Prémio Personalidade do Ano;
• CNDJ – disponibilização da Tribuna de Honra para a realização do Momento Público de
apresentação da 24ª Gala do Desporto;
• Portal SAPO – parceiro de comunicação;
• WorkAbout Design – empresa parceira na comunicação do evento;
• MPP – empresa responsável pela produção dos prémios (estatuetas);
• Contraste Visual – reportagem fotográfica da 24ª Gala do Desporto e do Momento Público;
• DigitalDecor – Empresa responsável pela produção dos meios de comunicação;
• PCCA – produção de um programa compacto para a RTP;
• Federações de Patinagem, Dança Desportiva, e Lohan Thao Kempo – produção do espetáculo
desportivo;
• Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho - voluntários.
5.2. Tertúlias CDP
Em 2020 e fruto da crise pandémica provocada pelo vírus SARS-CoV-2, as tertúlias planeadas, bem como
o Congresso do Desporto, tiveram que ser cancelados ou adiados e substituídos por um conjunto de
atividades plenárias das federações desportivas nacionais. Destes momentos salientamos dois, a saber:
a) Reunião Plenária dos Presidentes das Federações Desportivas Nacionais – on-line – 23/04;
b) 1.ª Cimeira das Federações – presencial – 15/07 (em parceria com o COP e a CDP).
As restantes ações decorrentes deste evento inicial têm desenvolvimento no ponto relativo à Rede
Colaborativa.
5.2.1. Reunião Plenária dos Presidentes das Federações Desportivas Nacionais
A este propósito, somos a elencar uma síntese cronológica que realça os dados mais relevantes a este
propósito.
23/04/2020
• Reunião Plenária dos Presidentes das Federações Desportivas Nacionais;
• Participantes (para além da CDP) – 47 Presidentes de Federação;
• Ausentes (por incompatibilidades de agenda) – 9 Presidentes de Federação;
10
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Dados relevantes:
o Saudação pela iniciativa e pela sua importância;
o Aprovação por larga maioria dos eixos e medidas apresentadas (a maioria das medidas
registou um apoio superior a 90% – vide abaixo).
Quadro 2 - Eixos e Medidas apresentadas e definidas na Reunião Plenária
dos Presidentes das Federações Desportivas Nacionais
Eixo
Medida
Como se paga?
1. Garantir que as transferências financeiras dos
contratos-programa
IPDJ-Federações,
são
realizadas pelo menos nos termos já assinados
(montantes no mínimo equivalentes a 2019)
2. Permitir a transferência entre rubricas, sem
necessidade de aprovação prévia do IPDJ, até
50% do valor do contrato
Não acrescenta custo, nem
3. Permitir deferir custos de apoio às estruturas
investimento
locais da modalidade e à reativação da prática
para 2021, como custos deferidos
4. Diferente fórmula de redistribuição das receitas
dos Jogos Online (Placard) de forma a abranger
todas as federações desportivas nacionais, tal
como acontece com outros jogos sociais
(Totobola, Totoloto, Euromilhões)
5. Criar um fundo de emergência para fazer face às
dificuldades económicas e financeiras de
federações que percam receitas provocadas pela Através de verbas dos Fundos
pandemia (taxas de filiação ou outras, de Europeus Estruturais e de
organização de eventos, outras situações)
Desenvolvimento e ainda no
6. Disponibilizar empréstimos que garantam a contexto
das
iniciativas
liquidez de clubes desportivos e outras europeias para apoiar a
organizações, filiados em federações desportivas
economia face à paralisação
7. Criar fundos de financiamento públicos e provocada pelo surto
solidários para clubes e associações desportivas Através de fontes do mecenato
de base, e para os seus funcionários, incluindo
trabalhadores independentes
8. Isenção/diminuição para 6% do IVA para
Federações Desportivas
9. Isenção/diminuição para 6% do IVA na aquisição Aumento
das
atividades
de equipamentos e material desportivo por parte económicas na utilização de
de coletividades e associações desportivas, desde bens
intermediários,
e
que reconhecidas pelas federações desportivas
consequente
geração
de
10. Isenção do IRC para coletividade desportivas, sem importantes receitas noutras
fins lucrativos, com receitas de atividades não indústrias
estatutárias inferiores a 30.000,00 €, desde que
reconhecidas em federações desportivas
11. Criação de um Programa de Apoio ao Emprego
Não acrescenta custo, nem
Associativo com apoios na ordem dos 75% no 1.º
investimento
(parte
das
ano, podendo reduzir gradualmente ao longo de
medidas)
um período de 5 anos

Empreg
o&
Volunta
riado

Tributação

Recuperação

Financiamento

Prioridade

Capacit
ação &
Motivaç
ão

•
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12. Estabelecimento de um regime de benefícios
fiscais, laborais, e académicos para o agente
desportivo benévolo (dirigente – federativo e
associativo, treinador), como forma de promover a
angariação de agentes, a manutenção dos
existentes:
a) Contagem de tempo de serviço para efeitos de
concursos públicos
b) Bonificação em regime do IRS
c) Aumento do número de dias de dispensa de
serviço e do número de dirigentes por entidade
d) Alargar o acesso a Dirigentes federativos aos
programas/condições já estabelecidos no AR no
âmbito dos sistemas de apoio à saúde
13. Integração da CDP no Conselho Económico e
Social

Através de verbas dos Fundos
Europeus Estruturais e de
Desenvolvimento e ainda no
contexto
das
iniciativas
europeias para apoiar a
economia face à paralisação
provocada pelo surto
Através de fontes do mecenato

Não acrescenta custo, nem
investimento

28/04/2020
• Audiência com o Senhor Primeiro Ministro da República Portuguesa;
• Participantes – Primeiro Ministro, Ministro da Educação, Secretário de Estado da Juventude e do
Desporto, Secretário de Estado da Saúde, Presidente da Confederação do Desporto de Portugal,
Presidente do Comité Olímpico de Portugal, Presidente do Comité Paralímpico de Portugal;
• Dados relevantes:
o A CDP apresentou as preocupações do desporto federado nacional relativamente à retoma
da atividade desportiva salvaguardando as condições de segurança e higiene que visem
proteger a saúde dos agentes desportivos envolvidos e salvaguardando as diferentes
especificidades de cada modalidade e especialidade;
o A CDP sublinhou que os principais problemas e preocupações do desporto federado
nacional não se esgotam na retoma da atividade e que as entidades desportivas, do topo
à base, estão a sofrer um desgaste de grandes dimensões, cujos efeitos se prolongarão no
tempo e que carecem na sua abordagem de uma visão estratégica e de uma ação
concertada; a este propósito, foi feita referência à reunião plenária de Presidentes e ao
amplo consenso do conjunto de eixos e medidas apresentadas.
07/05/2020
• Reunião Plenária dos Presidentes das Organizações de Cúpula do Desporto Nacional;
• Participantes (para além da CDP) – Presidente do Comité Paralímpico de Portugal, Presidente da
Confederação Portuguesa das Associações de Treinadores; Presidente da Confederação
Portuguesa das Coletividades de Cultura Recreio e Desporto; Presidente da Fundação do
Desporto;
• Ausente – Presidente do Comité Olímpico de Portugal
• Dados relevantes:
o Apresentação do conceito de criação de uma “estrutura” envolvendo as federações
desportivas as coletividades e o poder local;
o Apresentação dos eixos e medidas saídos da Reunião Plenária de Presidentes das
Federações Desportivas Nacionais;
o Reconhecimento da pertinência da iniciativa e das ações subsequentes;
o É importante o “Desporto” estar unido em torno de objetivos comuns e ser capaz de falar a
uma só voz.
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08/05/2020
• Pedido de Audiência com o Senhor Primeiro Ministro da República Portuguesa.
11/05/2020
• Reunião com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de
Freguesias;
• Participantes (para além da CDP) – Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios
Portugueses (Alfredo Monteiro); Presidente da Associação Nacional de Freguesias (Jorge Manuel
Veloso);
• Dados relevantes:
o Apresentação do conceito de criação de uma “estrutura” envolvendo as federações
desportivas as coletividades e o poder local;
o Apresentação dos eixos e medidas saídos da Reunião Plenária de Presidentes das
Federações Desportivas Nacionais;
o Saudação pela iniciativa e pela sua importância;
o Reconhecimento que apenas um esforço concertado entre federações, coletividades,
municípios e freguesias poderá otimizar a recuperação e capacitação do desporto nacional,
especialmente face às consequências da atual crise sanitária;
o Apoio à justeza e pertinência da integração da Confederação do Desporto de Portugal no
Conselho Económico e Social;
o Apoio à ideia de criação de uma “estrutura” integrando a Confederação do Desporto de
Portugal, a Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto,
a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias.
13/05/2020
• Envio de documento síntese relativo ao enquadramento, cronologia de ações e proposta de ações
subsequentes e, finalmente, eixos e medidas definidas na reunião plenária de Presidentes de
Federações Desportivas Nacionais
• Destinatários – Associação Nacional de Freguesias; Associação Nacional de Municípios
Portugueses; Confederação Portuguesa de Colectividades de Cultura Recreio e Desporto;
27/05/2020
• Audiência com o Senhor Secretário de Estado da Juventude e do Desporto.
• Participantes (para além da CDP) – Secretário de Estado da Juventude e do Desporto (João Paulo
Rebelo, Adjunto do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto (Nuno Laurentino);
• Dados relevantes:
o Apresentação dos eixos e medidas saídos da Reunião Plenária de Presidentes das
Federações Desportivas Nacionais e formas de suporte financeiro dos mesmos;
o Apresentação da ideia de criação de uma “estrutura” integrando a Confederação do
Desporto de Portugal, a Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio
e Desporto, a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de
Freguesias.
o Apresentação de proposta de criação de uma comissão permanente de acompanhamento
do processo de retoma da prática desportiva integrando o Governo nas áreas do Desporto
e da Saúde e a CDP como representante do desporto federado, por forma a otimizar a
articulação e implementação de medidas e identificação de problemas, que serão comuns
a diversos grupos de modalidades;
o Estabelecimento de um calendário de reuniões semanais regulares entre a SEJD e a CDP.
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5.2.2. 1.ª Cimeira das Federações Desportivas
15/07/2020
• Realização da Cimeira.
• A Cimeira das Federações Desportivas aprovou por unanimidade uma moção a apresentar ao
Governo e à Assembleia da República com propostas para a retoma do desporto em contexto de
pandemia, quando a sustentabilidade do tecido associativo de base – os clubes – está seriamente
posta em causa.
• Dados relevantes:
o Neste momento fundador que reuniu Comité Olímpico de Portugal, Comité Paralímpico de
Portugal e Confederação do Desporto de Portugal numa organização conjunta, as 52
entidades representadas no Auditório do Instituto Português do Mar e da Atmosfera deram
resposta positiva às propostas apresentadas.
o O Plano de Ação contido na Moção aprovada continha sete medidas:
• Retoma das Atividades do Desporto Federado em Segurança – Definição de
medidas e orientações específicas de retoma das práticas desportivas, cujo
cumprimento deverá ser devidamente escrutinado por uma Unidade de
Acompanhamento, composta por representantes da Administração pública
desportiva, das autarquias e do movimento associativo;
• Sustentabilidade do Modelo Desportivo – Integração do setor nas linhas de
financiamento e mecanismos extraordinários de apoio previstos a nível nacional e
comunitário, atendendo e não prejudicando a natureza associativa e não lucrativa
das organizações que o compõem;
• Valorização Social do Desporto - criação de um Fundo Especial de Apoio ao
Desporto, a ser gerido pelo IPDJ, I.P. e de modo a capitalizar as federações
desportivas, dotando-as de meios para apoiar o tecido associativo de base;
• Sistema Fiscal - criação de grupo de trabalho composto por representantes da
administração fiscal, da administração pública desportiva e do movimento
desportivo com vista a um estudo e elaboração de propostas de revisão geral do
sistema de impostos e incentivos fiscais para o desporto;
• Emprego e voluntariado – promoção de políticas de aumento da empregabilidade
no desporto evitando a escassez de agentes desportivos e valorizando o papel do
agente desportivo benévolo;
• Turismo – inclusão do desporto na promoção externa de Portugal, articulando-a
com a promoção dos eventos desportivos, o aproveitamento dos centros de treino
desportivo e as condições existentes em modalidades como o golfe, os desportos
náuticos, as modalidades de praia, os desportos motorizados, os desportos
equestres e outras modalidades desportivas ligadas ao turismo ativo e de natureza;
• Mobilização desportiva – campanha de sensibilização a nível nacional de apelo à
importância do apoio ao desporto, com particular foco no papel dos clubes de
formação no modelo desportivo nacional, com a participação ativa de atletas e
treinadores de reconhecido prestígio nacional e internacional.
23/07/2020
• Reunião entre CDP, COP e CPP e o Secretário de Estado da Juventude e Desporto (SEJD).
• Dados relevantes:
o Apresentação e posterior discussão das conclusões da Cimeira, tendo estas recebido
acolhimento positivo por parte do Senhor Secretário de Estado.
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o

o

Da discussão resultou a ideia de criar grupos de trabalho referentes à “Retoma das
Atividades do Desporto Federado” e ao “Sistema Fiscal”. Quanto à questão do “Fundo de
Apoio ao Desporto” tratando-se de uma questão que deve merecer uma mais ampla e
profunda análise e discussão, ficou o comprometimento por parte da SEJD de tentar
encontrar soluções possíveis para a sua concretização.
Foram ainda analisadas as questões referentes ao reconhecido impacto que o Desporto
tem no Turismo ficando o tema para um aprofundamento posterior.

6. Formação
Considerando os efeitos decorrentes das medidas implementadas para combate à Pandemia, com as
consequências conhecidas, nas mais diversas áreas, incluindo o setor do desporto, o balanço da atividade
do Centro de Formação da CDP, no ano de 2020, é apesar de tudo, positivo.
Os diversos períodos de confinamento, aliado à insegurança generalizada nas atividades diárias da
população, ao longo da maior parte do ano, veio inviabilizar a realização da quase totalidade das formações
que tinham sido inicialmente planeadas.
Embora os aspetos relacionados com a Pandemia tenham sido o principal fator a influenciar a execução
do Plano estabelecido para o ano de 2020, deve, no entanto, destacar-se também a alteração legislativa
que veio reduzir para metade o número de créditos necessários para revalidação dos títulos de treinadores.
Considerando que este é o principal público a procurar as formações desta CDP, e que a obtenção de
créditos é a sua principal motivação para a frequência das mesmas, prevê-se que esta alteração possa vir
a ter impacto na execução do próximo Plano de formação, mesmo assumindo que o impacto neste, tenha
sido reduzido.
Embora não tenha sido possível realizar a maior parte das formações calendarizadas no início do ano,
pelos motivos acima referidos, regista-se como positivo o fato de ter sido disponibilizada uma série de
formações alternativas, realizadas à distância, com as consequências positivas daí decorrentes, quer na
resposta às necessidades de formação existentes, apesar da Pandemia, quer na redução das barreiras
geográficas, que dificultam o acesso à formação, para um número significativo de agentes desportivos.
A oferta alternativa disponibilizada, contribuiu para que fossem atingidas algumas das metas definidas e
ajudou a minimizar o impacto negativo nas taxas de execução de outras, o que de forma genérica, pode
ser considerado como bastante positivo. Como se pode verificar no quadro abaixo, o menor número de
ações teve um impacto direto, no número de formandos, e na carga horária total, mas estes valores foram
claramente superiores aos que seriam obtidos, sem a disponibilização da referida oferta de formação à
distância.
À semelhança de anos anteriores, pela sua importância para os diversos agentes desportivos, em particular
para os que possuem títulos profissionais, procurou-se garantir que a maioria das ações fossem alvo de
homologação junto do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.
Neste ano, mais do que nunca, o reforço da oferta formativa revelou-se decisivo, sendo claramente um
trabalho que deverá ser continuado no próximo Plano de formação, especialmente considerando
expectável que pelo menos durante o próximo ano, a Pandemia tenha ainda um impacto significativo.
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6.1. Formação Realizada
O Plano de Atividades de 2020 previa a realização de 23 ações, com uma carga horária total de 216 horas
e abrangendo potencialmente 276 formandos.
O quadro seguinte sintetiza o grau de cumprimento do referido Plano.
Quadro 3 – Grau de Cumprimento do Plano de Formação
Planeado
23
216
276

Número de ações
Carga horária total
Número de formandos

Realizado
16
144
202

Taxa de Execução
69,57%
66,67%
73,19%

As taxas de execução apresentadas, aquém do desejável, permitem mesmo assim a realização de um
balanço positivo do ano, tal como referido anteriormente. A disponibilização de oferta de formação à
distância, permitiu a realização de diversas ações, que de outro modo não seriam possíveis no ano de
2020, sendo por isso importante continuar a reforçar a oferta e melhorar os aspetos da execução mais
frágeis, especialmente considerando ser expectável que a Pandemia tenha ainda um impacto significativo
nas diversas áreas da sociedade, pelo menos durante o próximo ano.
Apresenta-se de seguida uma grelha resumo das ações realizadas.
Quadro 4 – Resumo das Ações Realizadas
Ação

Nome

Local

Nº
Horas

Nº Formandos

Volume
(horas)

1

Primeiros Socorros no Desporto

Loulé

16

11

176

2

Ser Treinador: A Relação com Atletas e Pais

Torres Vedras

3

28

84

3

Ser Treinador: Tomada de Decisão no Futebol

Faro

11

10

110

4

Controlo e Prescrição do Exercício na
Diabetes

E-learning

8

14

112

5

Ser Treinador: Comunicar

E-learning

10

15

150

6

A confiança do praticante/atleta no contexto
do desporto

E-learning

8

15

120

7

Nutrição no Desporto

E-learning

10

16

160

8

Controlo e Prescrição do Exercício na
Diabetes

E-learning

8

13

104

9

Elaborar Propostas de Patrocínio Desportivo

E-learning

12

13

156

10

Nutrição no Desporto

E-learning

10

15

150

11

Orçamentação de Eventos Desportivos

E-learning

12

13

156

12

Reabilitação Cardíaca e Exercício

E-learning

8

7

56

13

Gestão de Eventos Desportivos

Lisboa

10

8

80

14

Liderança no Treino

E-learning

10

7

70

15

Suporte Básico de Vida

Lisboa

4

13

52

16

Suporte Básico de Vida

Lisboa

4

4

16

6.2. Parcerias
Embora a realização de formação presencial tenha sido muito reduzida durante o ano de 2020, as parcerias
continuam a ser um aspeto importante na execução do plano de formação, sendo fundamentais não só
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para suprir as lacunas existentes em termos de instalações para a realização de formações, como para
chegar de forma mais direta aos diversos agentes desportivos.
Assim sendo, deverá continuar a apostar-se nas parcerias já estabelecidas, bem como procurar
desenvolver novas, sempre que tal seja pertinente para suprir as necessidades inerentes à execução do
próximo plano de formação.
7. Rede Colaborativa do Desporto CDP
Ao longo do ano e na sequência da Reunião Plenária dos Presidentes das Federações Desportivas, foi
desencadeado um ciclo de reuniões da rede colaborativa do desporto com as federações desportivas
nacionais.
Para tal, no sentido de se conseguir um melhor resultado na discussão dos temas agruparam-se as
federações em função da sua tipologia, nomeadamente:
• Desportos de Combate – 4 de junho de 2020 e 12 de Junho 2020
• Desportos Aéreos e Motorizados – 16 de Junho 2020
• Desportos Individuais Indoor – 18 de Junho 2020
• Desportos Aquáticos e Náuticos – 29 de Junho 2020
• Desportos Individuais Outdoor – 01 de Julho 2020
• Desportos Coletivos – 29 de Julho 2020
Os temas centrais abordados nas reuniões foram os seguintes:
1. Informação sobre a evolução da situação pandémica e resultados das ações desencadeadas pela
CDP, na sequência da Reunião Plenários dos Presidentes;
2. Planos de retoma da atividade desportiva;
Ponto 1 da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente da Confederação do Desporto fez o enquadramento
possível identificando as principais ações das instituições CDP, COP e CPP, junto do governo em
representação das federações desportivas, dando-se de seguida lugar à intervenção de todas as
federações presentes, que de forma geral congratularam a capacidade de união do desporto neste
momento e que embora os resultados ainda não sejam tangíveis e visíveis consideram que este caminho
de união deverá continuar a ser uma constante presente e futura e que de forma sistemática ao longo das
sessões apontaram as seguintes questões com que se debatem:
a) Dificuldade de se realizar a prática das atividades pois os pavilhões e recintos desportivos
encontram-se encerrados, pelas autarquias e/ou agrupamentos de escolas.
b) Quebras significativas nos praticantes dos escalões de formação e em alguns grupos de
federações em todos os escalões.
c) Identificadas inúmeras instituições de base local desportiva que estão a encerrar portas e que não
existe indicação ou noção de se voltarão a abrir, estas instituições garantem o seu equilíbrio, em
muitos casos com a associação de outras atividades como por exemplo a exploração de um bar ou
zona de restauração.
d) É necessário esclarecer para os benefícios da atividade física e do desporto de competição para a
saúde e qualidade de vida dos cidadãos.
e) Importa criar orientações claras para que os municípios cumprirem as orientações da DGS e do
Governo não sendo fonte de bloqueio à prática das atividades desportivas.
f) Promover Bolsas de horas junto de empresas de Marketing e Comunicação para uso das
federações.
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g) Promover junto do IPDJ, I.P. a discussão que leve à simplificação burocrática das obrigações das
federações essencialmente ao nível do contrato da formação de recursos humanos.
h) Necessidade urgente de um plano de apoio direto e específico às federações desportivas e aos
clubes de base desportiva.
Ponto 2 da ordem de trabalhos, foi estabelecida a necessidade da criação de uma assessoria às
federações desportivas de uma comissão médica que teve como missão avaliar o plano de contingência
Covid-19 das várias federações no sentido de preparar/possibilitar a retoma das várias modalidades
desportivas, tendo o responsável dessa comissão Dr. Ricardo Aido, participado ou contribuído com
diversas considerações durante ou após as reuniões dos grupos de trabalho no âmbito da rede
colaborativa. Depois de os planos de retoma serem validados pela comissão médica da CDP foram
submetidos à SEJD, IPDJ, I.P. e à DGS para serem considerados validados também por estas entidades,
na expetativa de se possibilitarem as práticas nas condições previstas no plano, situação que na
generalidade não veio acontecer.
8. 7ºs Jogos Mundiais de Desporto para Todos - TAFISA
O evento Jogos Mundiais de Desporto para Todos (JMDpT), organizado sob a égide da TAFISA, pretende
promover o desenvolvimento dos desportos e os jogos tradicionais ao longo da história de todos os
continentes. A 7ª edição, inicialmente prevista para decorrer de 1 a 7 de outubro de 2020, realiza-se em
Lisboa, Portugal.
Atendendo aos atuais desafios e incertezas que o mundo enfrenta, no âmbito da pandemia COVID-19, foi
tomada a decisão de adiar o evento, para 18 a 24 de junho de 2021. É um evento sob a organização da
Confederação do Desporto de Portugal, do Instituto Português do Desporto e Juventude e da Câmara
Municipal de Lisboa.
Durante o ano de 2020 a Comissão Organizadora dos JMDpT, desenvolveu os seus trabalhos adaptandose aos constantes desafios que a situação epidemiológica obriga, sempre em estreita articulação com a
CDP, indicada pelo IPDJ, I.P., para a gestão técnica do evento.
9. Comissão Jovem
A Comissão Jovem tem como principal objetivo combater o défice de representação e envolvimento dos
jovens em organizações desportivas.
Durante o ano de 2020, a Comissão Jovem, contou com a participação de 15 jovens em representação de
15 da Filiadas da CDP e 2 outros elementos igualmente indicados pelas Federações Desportivas.
A Comissão Jovem funcionou em dois formatos, reuniões de trabalho entre os membros da Comissão e
sessões com convidados especialistas, ambos os formatos com o objetivo de debater temas relacionados
com o desporto e os jovens. Os elementos da Comissão foram ainda convidados a dar contributos sobre
posições estratégicas da organização.
A coordenação da Comissão Jovem tem sido responsabilidade da diretora da CDP, Filipa Godinho.
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10. Grupos de Trabalho
a) A Confederação do Desporto de Portugal faz-se representar pela sua diretora Filipa Godinho no
Grupo de Trabalho Acompanhamento do Programa do Desporto Escolar, cujo objetivo passa por
apresentar propostas de melhoria do funcionamento do atual modelo de desporto escolar. A CDP
participou e acompanhou o decorrer dos trabalhos que resultam na apresentação do Plano
Estratégico de Desenvolvimento do Desporto Escolar para o quadriénio 2021/2025.
b) A Confederação do Desporto de Portugal faz-se representar pela sua diretora Filipa Godinho no
Grupo de Trabalho para o Projeto “Child safeguarding in sport promovido pelo IPDJ, I.P. O ano de
2020 foi o primeiro ano do projeto, que tem como principal objetivo apoiar tecnicamente e
acompanhar as autoridades nacionais para a área do desporto, na criação de "Child Safeguarding
Officers in Sport" e na capacitação de pessoas para essa função, a partir de um Roteiro a definir
adaptado ao contexto específico de cada país. Este projeto decorre até 2024, tendo até lá previstas
várias ações que contribuam para a capacitação de pessoas para a prevenção da violência contra
as crianças e jovens no desporto e proteção das vítimas.
11. Programas ERASMUS+
11.1 CHAMP
A Confederação do Desporto de Portugal é uma das oito entidades desportivas europeias parceiras do
projeto “CHAMP - Clubs for Health-enhancement, Activation, Modernisation and Participation”,
desenvolvido ao abrigo do programa ERASMUS+.
O projeto CHAMP tem como principal objetivo dar ao movimento associativo desportivo ferramentas
inovadoras e formação para a modernização, oferecendo-lhes novas perspetivas das tendências atuais e
soluções para a promoção da atividade física e desportiva.
Ao longo de 2020 e derivado da situação pandémica que se vive, as ações previstas, no âmbito deste
projeto, foram adaptadas, tendo as reuniões periódicas das entidades parceiras passado a serem
realizadas por videoconferência.
No último ano foram ainda possível organizar dois webinars para os clubes parceiros, tendo participado
por Portugal mais de uma dezena de clubes. As sessões tiveram por base os seguintes temas:
- International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE) – “ICSSPE Webinar Series Share
and exchange knowledge”
- “How to manage a modern sport club”
Para 2021, prevê-se a partilha das conclusões do trabalho realizado nos últimos três anos, pelas várias
entidades parceiras e a implementação do MOOC – Massive Open Online Course – do projeto.
11.1 Projeto EcoSportHub
A Confederação do Desporto de Portugal faz parte de um conjunto de nove entidades desportivas
europeias, incluindo associações europeias de modalidade, que constituíram uma candidatura vencedora
ao Programa ERASMUS + sob o título Eco SportHub no âmbito do ““Green Sport” que foi atribuída no início
de dezembro e decorrerá em 2021 e na primeira metade de 2022.
19

Relatório de Atividades e Contas – 2020

Os principais objetivos: Educação para desportos ecologicamente sustentáveis; prática, instalações e
eventos desportivos amigos do ambiente; evolução do desporto e suas práticas tendo em vista as
alterações climáticas.
12. Representação Institucional Nacional
A Confederação do Desporto de Portugal encontra-se representada, a nível nacional, nos seguintes
órgãos:
• Conselho Nacional do Desporto – Carlos Paula Cardoso;
• Conselho de Administração da Fundação do Desporto – Carlos Paula Cardoso;
• Conselho de Fundadores da Fundação do Desporto – Anabela Reis;
• Conselho Consultivo do Instituto do Português do Desporto e da Juventude - Anabela Reis;
• Autoridade Antidopagem de Portugal – Anabela Reis;
• Autoridade Nacional Contra Violência no desporto – Pedro Silva.
A CDP fez-se ainda representar nos eventos da tabela abaixo.

Quadro 5– Representações
DATA
03-01-2020
07-01-2020

11-01-2020
11-01-2020
18-01-2020
18-01-2020
18-01-2020

21-01-2020

26-01-2020
28-01-2020
30-01-2020
01-02-2020

07-02-2020

15-02-2020
10-02-2020

ENTIDADE
Grupo Parlamentar
“Os Verdes” PEV
Grupo Parlamentar
PS
Federação
Portuguesa de
Atletismo
Universidade do
Minho
Clube Náutico de
Ponte de Lima
Comité Olímpico
de Portugal
Federação
Portuguesa de
Pentatlo Moderno
Confederação
Portuguesa do
Voluntariado
AMM - Alexandre
Mestre
Comité Olímpico
de Portugal
Câmara Municipal
de Oeiras
Federação
Portuguesa de
Canoagem
Procuradoria-Geral
da República
Federação
Portuguesa de
Ciclismo
CNID

EVENTO

LOCAL

REPRESENTANTE

Reunião

Lisboa

Pedro Berjano

Reunião

Lisboa

Carlos Cardoso,
Anabela Reis e
Carlos Baptista

Jamor - Oeiras

Anabela Reis

Cerimónia de Entrega dos Prémios de Mérito
Desportivo

Braga

Filipa Godinho

Gala Anual – Festa dos Campeões de 2019

Ponte de Lima

Carlos Cardoso

Porto

Filipa Godinho

Caldas da
Rainha

Anabela Reis

Aniversário da CPV

Lisboa

Ricardo José

Lançamento da 'Enciclopédia de Direito do
Desporto'// Divulgação da Pós-Graduação de
Direito do Desporto da UAL

Lisboa

Anabela Reis

Conferência Violência no Desporto

Lisboa

Pedro Silva

Gala do Desporto

Oeiras

Anabela Reis

Coimbra

Manuel Assunção

Conferência “Prevenção e Combate aos
Fenómenos de Violência nos Espetáculos
Desportivos”

Braga

Carlos Cardoso

Cerimónia de abertura - Época de Ciclismo 2020

Ovar

Manuel Assunção

Lisboa

Carlos Cardoso

Campeonato Nacional de Estrada

Sessão de Abertura do Encontro Nacional de
Esperanças Olímpicas
Jantar do 70º Aniversário FPPM

Gala dos Campões 2019

Conversa com Carlos Lopes / Tertúlia Olímpica
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13-02-2020

IPDJ, IP.

Reunião XII Edição dos Jogos Desportivos da
CPLP

Lisboa

17-02-2020

Lisboa Ginásio
clube

Gerações Olímpicas LGC

Lisboa

Audiência

Lisboa

Carlos Cardoso

Debate mensal - "O Desporto no XXII Governo"

Lisboa

Carlos Cardoso

Cerimónia de Entrega de Prémios - Campeonatos
Nacionais de 2019, no decorrer da XVII
MORAPESCA

Mora

Carlos Cardoso

Lisboa

Ricardo José e
Luís Caleia
Rodrigues

Reunião do Conselho de Fundadores e Curadores

Vídeo
conferência

Anabela Reis

Cerimónia de Abertura do 17º Congresso TécnicoCientífico de Andebol

Formato Online

Carlos Cardoso

Reunião do Conselho de Fundadores e Curadores

Vídeo
conferência

Anabela Reis

Tomada Posse dos Órgão Sociais

Vila Nova da
Barquinha

Carlos Cardoso

Assembleia-Geral da CPV

Vídeo
conferência

Ricardo José

Assembleia Geral

Vídeo
conferência

Filipa Godinho

3ª Reunião Ordinária Conselheiros do Conselho
Consultivo

Vídeo
conferência

Pedro Silva

Audiência com COP; CPP, e CDP - Análise da
situação desportiva em Portugal

Lisboa

Carlos Cardoso

Audiência Conjunta - CPP, COP, CDP

Lisboa

Carlos Cardoso

Plenário

Lisboa

Carlos Cardoso

Reunião do Conselho de Administração

Lisboa

Carlos Cardoso

Videoconferência

Filipa Godinho

Vila Nova de
Gaia

Carlos Cardoso

Videoconferência

Anabela Reis

Videoconferência

Ricardo José

Jamor

Carlos Cardoso

18-02-2020
20-02-2020
08-03-2020

11-03-2020

29-05-2020
10-06-2020
23-06-2020
27-06-2020

30-06-2020

30-06-2020

30-06-2020

02-07-2020

10-07-2020

14-07-2020
15-07-2020

Ministério da
Administração
Interna
Panathlon Clube
de Lisboa
Federação
Portuguesa de
Pesca Desportiva
Confederação
Portuguesa das
Colectividades de
Cultura, Recreio e
Desporto
Fundação do
Desporto
Federação de
Andebol de
Portugal
Fundação do
Desporto
Federação
Portuguesa de
Paraquedismo
Confederação
Portuguesa de
Voluntariado
Federação
Académica do
Desporto
Universitário
Autoridade para a
Prevenção e o
Combate à
Violência no
Desporto(APCVD)
SEJD
Comissão de
Educação, Ciência,
Juventude e
Desporto
Conselho Nacional
do Desporto
Fundação do
Desporto

Reunião do CNAP

20-07-2020

IPDJ, I.P.

1ª Mesa Redonda “Child safeguarding in sport. Up
your game, strengthen your squad!

28-08-2020

Liga Portugal

Kick-Off 2020-21

15-09-2020

SEJD

15-09-2020

SEJD

16-09-2020

IPDJ, I.P.

Reunião do Grupo de Trabalho para a Retoma
das Atividades Desportivas
Reunião do Grupo de Trabalho para a Retoma
das Atividades Desportivas
Apresentação da Semana Europeia do Desporto e
dos Embaixadores #BEACTIVE

Carlos Cardoso e
Anabela Reis
Carlos Cardoso
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20-09-2020

Federação
Portuguesa de
Golfe

58ª Edição do Open de Portugal at Royal Óbidos

23-09-2020

ADOP

Reunião

23-09-2020

25-09-2020

Confederação
Portuguesa das
Colectividades de
Cultura, Recreio e
Desporto
Confederação de
Treinadores de
Portugal

Óbidos

Carlos Cardoso

São Domingos
da Rana

Carlos Cardoso

Lisboa

Luís Caleia
Rodrigues

Doca de Santo
Amaro

Carlos Cardoso

Lisboa

Carlos Cardoso

Videoconferência

Pedro Silva

São Domingos
da Rana

Anabela Reis

Póvoa de Varzim

Carlos Cardoso

Lisboa

Carlos Cardoso

Triatlo Internacional 2020

Alhandra

Anabela Reis

Reunião videoconferência

Videoconferência

Carlos Cardoso e
Anabela Reis

Final Lisboa Belém Open

Lisboa

Carlos Cardoso

Caldas da
Rainha

Carlos Cardoso

Reunião

Videoconferência

Carlos Cardoso e
Pedro Silva

Reunião

Lisboa

Carlos Cardoso e
Pedro Silva

Reunião do CNAP

Videoconferência

Ricardo José

Reunião

Videoconferência

Carlos Cardoso e
Pedro Silva

Reunião de preparação do Fórum nacional ALL IN
rumo à igualdade de género no desporto

Videoconferência

Anabela Reis

Algés

Carlos Cardoso

Reunião do Conselho Técnico para o Policiamento
de Espetáculos Desportivos

Videoconferência

Carlos Cardoso

Reunião CNAP

Lançamento do seu novo projeto integrado nas
comemorações europeias do
DIA DO TREINADOR
Reunião com a Comissão de Educação, Ciência,
Juventude e Desporto
1ª Reunião do Grupo Trabalho Desporto e
Fiscalidade

29-09-2020

COP, CPP e COP

30-09-2020

SEJD

01-10-2020

ADOP

Primeira Reunião do Conselho Consultivo

Federação
Portuguesa de
Natação
Federação
Portuguesa de
Ciclismo
Federação de
Triatlo de Portugal
Direção-Geral da
Saúde (DGS)
Federação
Portuguesa de
Ténis
Federação
Portuguesa de
Lohan Tao Kempo
Grupo Parlamentar
do Partido
Iniciativa Liberal
Grupo Parlamentar
do Partido
Comunista
Português
Confederação
Portuguesa das
Colectividades de
Cultura, Recreio e
Desporto
Grupo Parlamentar
do Partido
Socialista

I Convenção Portugal a Nadar sob o Tema “PósCovid19, Retoma da Atividade e Mundo Digital"

03-10-2020

05-10-2020
11-10-2020
14-10-2020
18-10-2020

24-10-2020

26-10-2020

28-10-2020

30-10-2020

03-11-2020
05-11-2020
9-11-2020
10-11-2020

IPDJ, IP.
Sport Algés e
Dafundo
Ministério da
Administração
Interna

Volta a Portugal Edição Especial Jogos Santa
Casa

Visita à sede da FPLK

Atribuída pelo IPDJ a Bandeira Ética

12-11-2020

ENGSO

Assembleia Geral

Videoconferência

13-11-2020

ENGSO

European Sport Platform 2020

Videoconferência

Carlos Cardoso e
Filipa Godinho
Carlos Cardoso e
Anabela Reis
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16-11-2020

26-11-2020

3-12-2020

11-12-2020

Confederação
Portuguesa de
Voluntariado
Confederação
Portuguesa das
Colectividades de
Cultura, Recreio e
Desporto
Federação
Portuguesa de
Desporto para
Pessoas com
Deficiência
Fundação do
Desporto

12-12-2020

IPDJ, IP.

12-12-2020

IPDJ, IP.

14-12-2020

Conselho Nacional
do Desporto

14-12-2020
16-12-2020

16-12-2020

18-12-2020
22-12-2020

SEJD
Fundação do
Desporto
Autoridade para a
Prevenção e o
Combate à
Violência no
Desporto(APCVD)
Conselho Nacional
do Desporto
Federação
Portuguesa de
Atletismo

Assembleia-Geral ordinária da CPV

Videoconferência

Ricardo José

WEBINÁRIO

Videoconferência

Ricardo José

Odivelas

Carlos Baptista

Videoconferência

Anabela Reis

Videoconferência

Anabela Reis

Videoconferência

Carlos Cardoso

Videoconferência

Carlos Cardoso

Videoconferência

Ricardo José

Reunião do Conselho de Administração

Videoconferência

Carlos Cardoso

4ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo

Videoconferência

Pedro Silva

Reunião

Videoconferência

Carlos Cardoso

CAR (Jamor)

Carlos Cardoso

Cerimónia de Tomada de Posse dos Órgãos
Sociais para quadriénio 2020-2024

Reunião do Conselho de Fundadores e Curadores
Fórum nacional ALL IN rumo à igualdade de
género no desporto
Fórum nacional ALL IN rumo à igualdade de
género no desporto
Grupo de Trabalho para uma abordagem multiinstitucional das temáticas associadas à violência
no desporto
Grupo de Trabalho Desporto e Fiscalidade

Cerimónia da Tomada de Posse dos Órgãos
Sociais

13. Representação Institucional Internacional
A CDP tem, desde há quase duas décadas, importante e internacionalmente reconhecida presença na
Comissão Executiva do ENGSO, inclusivamente com o presidente da CDP a exercer, desde 2015, funções
de presidente da organização. Em 2015, a CDP logrou fazer eleger um dos membros da Direção, Filipa
Godinho para o ENGSO Youth. A ENGSO é interlocutora do desporto europeu junto de instituições da
União Europeia e do Conselho da Europa.
Em 2019, o presidente da CDP atingiu o limite de mandatos no seio do ENGSO e na Assembleia Geral
Eleitoral, realizada em Frankfurt a 15 de junho, deixou o cargo tendo sido eleito por unanimidade
“Presidente Honorário” da organização.
Atualmente a Confederação do Desporto de Portugal tem como representante na Comissão Executiva do
ENGSO, Filipa Godinho. No ENGSO Youth a representante da CDP é Marianna Cardoso.
Ainda no âmbito do ENGSO, a vice-presidente da Anabela Reis é uma das membros da Comissão de
Igualdade (EWS).
O presidente da CDP ocupa um dos lugares do Bureau do EPAS, do Conselho da Europa.
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A CDP na qualidade de filiada, participou na assembleia geral do European Fair Play Movement,
representada pela vice-presidente Anabela Reis e pelo presidente Carlos Cardoso.
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14. Contas do Exercício - Demonstrações Financeiras Individuais
Confederação do Desporto de Portugal
Balanço Individual em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em euros)
Notas

31.12.2020

31.12.2019

Ativo
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Investimentos financeiros

5
6

6 492,19
149 736,80

0,00
149 639,37

156 228,99

149 639,37

170 350,29
67 277,11
2 123,84
79 486,68

83 885,60
104 449,88
2 825,46
226 380,46

Total do ativo corrente

319 237,92

417 541,40

Total do ativo

475 466,91

567 180,77

11

179 473,03
-154 825,85
24 647,18
23 231,68

179 473,03
-157 752,66
21 720,37
2 926,81

11

47 878,86

24 647,18

13
14

40 000,00
84 999,67

70 000,00
89 999,67

124 999,67

159 999,67

50 342,06
5 120,60
0,00
182 470,09
64 655,63

44 992,06
5 037,85
15 143,10
234 540,41
82 820,50

Total do passivo corrente

302 588,38

382 533,92

Total do passivo

427 588,05

542 533,59

Total dos fundos patrimoniais e do passivo

475 466,91

567 180,77

Total do ativo não corrente
Ativo corrente
Créditos a receber
Fundadores/associados/membros
Diferimentos
Caixa e depósitos bancários

9
8
10
4

Fundos Patrimoniais e Passivo
Fundos patrimoniais
Fundos
Resultados transitados
Resultado líquido do exercício
Total dos fundos patrimoniais

11
11

Passivo
Passivo não corrente
Financiamentos obtidos
Outras dívidas a pagar
Total do passivo não corrente
Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outros passivos correntes

A Contabilista Certificada

12
7
13
10
14

A Direção
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Confederação do Desporto de Portugal
Demonstração Individual dos Resultados por Natureza
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em euros)

Rendimentos e Gastos

Notas

2020

2019

176 190,02

316 794,48

Vendas e serviços prestados

15

Subsídios, doações e legados à exploração

16

457 706,69

364 351,15

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

17

-113 451,60

-233 256,85

Fornecimentos e serviços externos

18

-53 596,52

-60 406,81

Gastos com o pessoal

19

-142 841,18

-152 563,75

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

20

-5 592,54

-32 386,81

Outros rendimentos

21

4 752,28

35 396,19

Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de
financiamento e impostos

22

-293 936,97

-231 535,39

29 230,18

6 392,21

Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de
financiamento e impostos)

5

-3 246,09

0,00

25 984,09

6 392,21

Juros e rendimentos similares obtidos

23

14,73

0,00

Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos

23

-2 763,44

-3 465,40

23 235,38

2 926,81

-3,70

0,00

23 231,68

2 926,81

Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

A Contabilista Certificada

A Direção
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Confederação do Desporto de Portugal
Demonstração dos Resultados Individuais por Funções
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em euros)

Rendimentos e Gastos

Notas

2019

2019

Vendas e serviços prestados

15

176 190,02

316 794,48

Custo das vendas e dos serviços prestados
Resultado bruto

17

-113 451,60

-233 256,85

62 738,42

83 537,63

16/20

462 923,97

400 401,84

Gastos administrativos e de estrutura

18/19/20/21

-151 699,45

-176 261,20

Gastos da organização das actividades
Resultado operacional (antes de gastos de
financiamento e impostos)

18/19/20/21

-347 978,85

-301 286,06

25 984,09

6 392,21

Outros rendimentos

Gastos de financiamento líquidos
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

A Contabilista Certificada

22

-2 748,71

-3 465,40

23 235,38

2 926,81

-3,70

0,00

23 231,68

2 926,81

A Direção
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Confederação do Desporto de Portugal
Demonstração dos Fluxos de Caixa Individuais
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em euros)
Notas

2020

2019

Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais
558 826,96

895 418,34

Pagamentos a fornecedores

-408 219,85

-452 957,41

Pagamentos ao pessoal

-148 841,18

-152 563,75

1 765,93

289 897,18

Recebimentos de clientes

Caixa gerada pelas operações

-3,70

0,00

-95 764,20

-63 604,63

-94 001,97

226 292,55

-5 000,00

-5 000,00

-5 000,00

-5 000,00

14,73

0,00

14,73

0,00

-4 985,27

-5 000,00

19 856,90

142 477,60

19 856,90

142 477,60

Financiamentos obtidos

-65 000,00

-157 560,00

Juros e gastos similares

-2 763,44

-3 465,40

-67 763,44

-161 025,40

-47 906,54

-18 547,80

-146 893,78

202 744,75

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento
Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros
Recebimentos provenientes de:
Juros e rendimentos similares
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2)
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Pagamentos respeitantes a:

Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Caixa e seus equivalentes no início do período

4

226 380,46

23 635,71

Caixa e seus equivalentes no fim do período

4

79 486,68

226 380,46

A Contabilista Certificada

A Direção
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Confederação do Desporto de Portugal
Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais - Exercício de 2020
(Valores expressos em euros)
Fundos patrimoniais atribuidos aos instituidores

Fundos

Posição no Início do Período 2020

7

Notas

179 473,03

Resultados
transitados

(157 752,66)

Resultado
líquido do
exercício

2 926,81

Total dos
fundos
patrimoniais

24 647,18

Alterações no período
-

8
Resultado Líquido do Período
Resultado Integral

-

-

-

9

23 231,68

23 231,68

10 = 8 + 9

23 231,68

23 231,68

Operações com instituidores no período
Outras operações
11
Posição no Fim do Período 2020

12 = 7+8+9+ 11

-

2 926,81

(2 926,81)

-

2 926,81

(2 926,81)

179 473,03

(154 825,85)

23 231,68

47 878,86

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais - Exercicio de 2019
(Valores expressos em euros)
Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores

Fundos

Posição no Início do Período 2019

1

Notas

179 473,03

Resultados
transitados

(162 330,99)

Resultado
líquido do
exercício

4 578,33

Total dos
fundos
patrimoniais

21 720,37

Alterações no período
2
Resultado Líquido do Período
Resultado Integral

-

-

-

-

3

2 926,81

2 926,81

4=2+3

2 926,81

2 926,81

Operações com instituidores no período
Outras operações
5
Posição no Fim do Período 2019

A Contabilista Certificada

6=1+2+3+5

-

4 578,33

(4 578,33)

-

-

4 578,33

(4 578,33)

-

179 473,03

(157 752,66)

2 926,81

24 647,18

A Direção
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Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020
1. Nota Introdutória
A Confederação do Desporto de Portugal, com sede na Rua Eduardo Augusto Pedroso, 11 A, em
Algés, é uma instituição de utilidade pública sem fins lucrativos, constituída sob a forma de pessoa
coletiva de direito privado com natureza associativa, que congrega as federações desportivas
nacionais, constituindo um instrumento de cooperação, consulta e representação das federações
desportivas suas associadas, nas relações com o Estado.
O objeto social consiste em defender o exercício do direito ao desporto, promover o associativismo
desportivo e as relações com os organismos congéneres, representar o conjunto das federações
desportivas, perante o Estado, União Europeia e organismos congéneres de outros países.
As demonstrações financeiras são expressas monetariamente em euros, salvo se indicado em
contrário.
2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras
2.1. Bases de apresentação
As demonstrações financeiras encontram-se preparadas de acordo com a Norma Contabilística e de
Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) conforme disposto no
Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de
junho.
A apresentação e divulgação destas demonstrações financeiras obedecem ao preceituado nas bases
de apresentação das demonstrações financeiras integrantes da NCRF-ESNL.
2.2. Comparabilidade das rubricas do balanço e da demonstração de resultados
Os critérios de reconhecimento e bases de mensuração adotados na preparação das demonstrações
financeiras não sofreram alterações pelo que não existem quaisquer restrições ao nível da
comparabilidade das diferentes rubricas do balanço e da demonstração dos resultados.
2.3. Disposições derrogadas
Na preparação e apresentação das demonstrações financeiras anexas, foram integralmente adotadas
as disposições relevantes previstas na NCRF-ESNL, não existindo quaisquer derrogações.
2.4. Pressuposto da continuidade
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das
operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Confederação do Desporto de Portugal,
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mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal. Para as ESNL,
este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da
atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.
2.5. Regime do acréscimo
A Confederação do Desporto de Portugal regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o
regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são gerados,
independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes
recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de
“Devedores e credores por acréscimos e diferimentos”.
2.6. Passivos contingentes
Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no anexo,
a não ser que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja
remota.
2.7. Passivos financeiros
Os passivos financeiros são classificados de acordo com a substância contratual independentemente
da forma legal que assumam.
2.8. Eventos subsequentes
Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que
existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras.
Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às
demonstrações financeiras.
3. Principais políticas contabilísticas
3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras
As principais bases de mensuração adotadas pela Confederação do Desporto de Portugal na
preparação das demonstrações financeiras, são como segue:
3.1.1. Ativos fixos tangíveis
Os bens que integram o ativo fixo tangível são mensurados segundo o modelo do custo, isto é, pelo
custo menos qualquer depreciação e quaisquer perdas por imparidade.
A depreciação dos ativos tangíveis é reconhecida como gasto a afetar os resultados operacionais, na
base do método de quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil estimado para
cada grupo de bens.
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As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil:
Equipamento administrativo

1 - 7 anos

Para os ativos da Confederação do Desporto de Portugal mensurados de acordo com o modelo do
custo não foram, até ao momento, detetados indícios que determinassem a realização de testes de
imparidade.
3.1.2. Estado e outros entes públicos
O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar, incluindo as tributações
autónomas sempre que estas existam.
Nos termos do n.º 1 do art.º 11 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas
(CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) “os rendimentos
diretamente derivados do exercício de atividades culturais, recreativas e desportivas”.
Porém, de acordo com o n.º 2 do referido artigo, “só pode beneficiar associações legalmente
constituídas para o exercício dessas atividades e desde que se verifiquem cumulativamente as
seguintes condições:
a) Em caso algum distribuam resultados e os membros dos seus órgãos sociais não tenham, por
si ou interposta pessoa, algum interesse direto ou indireto nos resultados de exploração das
atividades prosseguidas;
b) Disponham de contabilidade ou escrituração que abranja todas as suas atividades e a ponham
à disposição dos serviços fiscais, designadamente para comprovação do referido na alínea
anterior.”
No entanto, os rendimentos “(…) provenientes de publicidade, direitos respeitantes a qualquer forma
de transmissão, bens imóveis, aplicações financeiras e jogo do bingo” não estão isentos de IRC. Nos
termos do n.º 3 do referido artigo não são considerados como rendimentos diretamente derivados do
exercício da atividade cultural, recreativa e desportiva, sem prejuízo de benefícios fiscais que possam
ser aproveitados relativos a estes rendimentos.
Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 11 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21% sobre
a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de IRC apurado, a
tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC.
As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor,
durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco
anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações.
Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as
declarações fiscais da Confederação do Desporto de Portugal dos anos de 2017 a 2020 ainda poderão
estar sujeitas a revisão.
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3.1.3. Associados/membros e créditos a receber
As contas de “associados/membros” e as contas de “créditos a receber” são registadas pelo seu valor
nominal diminuído de eventuais perdas de imparidade, reconhecidas na rubrica ‘Perdas de imparidade
acumuladas”, para que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.
As perdas por imparidade apenas são reconhecidas quando existe evidência de que a Confederação
do Desporto de Portugal não receberá a totalidade dos montantes em dívida.
3.1.4. Caixa e equivalentes de caixa
A caixa e seus equivalentes englobam os valores registados no balanço com maturidade inferior a
doze meses a contar da data de balanço, onde se incluem a caixa e as disponibilidades em instituições
de crédito.
3.1.5. Fornecedores e outros passivos correntes
As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu
valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.
3.1.6. Financiamentos bancários
Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido, líquido de comissões com a
emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados de acordo com a taxa de juro efetiva
são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime do acréscimo.
Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Confederação do
Desporto de Portugal tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12
meses após a data de relato.
3.1.7. Fundos patrimoniais
A rubrica “Fundos patrimoniais” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.
Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:
•

fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;

•

fundos acumulados e outros excedentes;

•

subsídios, doações e legados que o Governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a
cada Entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.1.8. Rédito e regime do acréscimo
O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de
serviços decorrentes da atividade normal da Confederação do Desporto de Portugal. O rédito é
reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.
Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços.
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3.1.9. Gastos com pessoal
Os benefícios a curto prazo dos empregados são reconhecidos como gasto do período. Os benefícios
a curto prazo incluem os salários, ordenados e contribuições para a segurança social, bem como,
benefícios não monetários, tais como seguros de acidentes de trabalho e seguro de saúde.
Caso o valor gasto seja superior ao valor das quantias já pagas a diferença é registada como um
passivo, tais como os valores associados a direitos a férias e subsídios de férias e outros equiparáveis.
3.1.10. Subsídios governamentais
Os subsídios governamentais são reconhecidos inicialmente quando existe uma certeza razoável de
que serão recebidos e que a Confederação do Desporto de Portugal irá cumprir com as condições
associadas à sua atribuição.
Os subsídios à exploração recebidos com o objetivo de compensar a Confederação do Desporto de
Portugal por gastos incorridos e registados, com o desenvolvimento da sua atividade, são
reconhecidos inicialmente como diferimento (passivo) e registados na demonstração dos resultados
numa base sistemática, no mesmo período em que os gastos são reconhecidos.
Os subsídios ao investimento recebidos com o objetivo de compensar a Confederação do Desporto
de Portugal por investimentos efetuados em ativos fixos tangíveis, são incluídos na rubrica Fundos
Patrimoniais – Outras variações nos fundos patrimoniais – Subsídios ao investimento, e reconhecidos
em resultados durante a vida útil estimada do respetivo ativo subsidiado por dedução ao valor das
respetivas depreciações.
4. Fluxos de caixa
Os valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários são os seguintes:
31-dez-20
Caixa
Depósitos à ordem
Outros depósitos bancários

122,06
28 353,59
51 011,03
79 486,68

31-dez-19
106,39
226 274,07
0,00
226 380,46
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5. Ativos fixos tangíveis
O movimento ocorrido nas rubricas de ativos fixos tangíveis e respetivas depreciações nos exercícios
de 2020 e de 2019, foi o seguinte:
Equipamento
Básico
Valor Bruto
Saldo em 1 de janeiro de 2020
Aumentos
Saldo em 31 de dezembro de 2020
Depreciações
Saldo em 1 de janeiro de 2020
Aumentos
Saldo em 31 de dezembro de 2020
Valor liquido

Equipamento
Administrativo

Total

4 229,08
4 229,08

125 222,09
9 738,28
134 960,37

129 451,17
9 738,28
139 189,45

4 229,08
4 229,08

125 222,09
3 246,09
128 468,18

129 451,17
3 246,09
132 697,26

Equipamento
Básico

Valor Bruto
Saldo em 1 de janeiro de 2019
Aumentos
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Depreciações
Saldo em 1 de janeiro de 2019
Aumentos
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Valor liquido

6 492,19
Equipamento
Administrativo

6 492,19

4 229,08
4 229,08

125 222,09
125 222,09

129 451,17
129 451,17

4 229,08
4 229,08

125 222,09
125 222,09

129 451,17
129 451,17

-

Total

-

-

6. Investimentos financeiros
O investimento financeiro no montante de 149.639,37 euros respeita à participação na Fundação do
Desporto.
Durante o exercício de 2020 esta rubrica não registou qualquer alteração, mantendo o valor de
exercícios anteriores.
7. Estado e outros entes públicos
Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 a rubrica “Estado e outros entes públicos” no passivo,
apresentava os seguintes saldos:
31-dez-20
Passivo
Imposto sobre o rend. das pessoas singulares (IRS)
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)
Segurança Social

1 916,75
536,36
2 667,49
5 120,60

31-dez-19
1 791,53
45,46
3 200,86
5 037,85
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8. Fundadores/Associados/Membros
Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a rubrica “Fundadores/Associados/Membros” tinha a seguinte
composição:
31-dez-20
Não
corrente
Associados/membros
Quotas
Prestações a pagar

31-dez-19
Não
corrente

Corrente

-

41 979,61
78 308,86
120 288,47
(53 011,36)
67 277,11

Perdas por imparidade

-

Corrente
48 748,84
106 057,36
154 806,20
(50 356,32)
104 449,88

9. Créditos a receber
Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a rubrica “Créditos a receber” tinha a seguinte composição:
31-dez-20
Não
Corrente
corrente
Pessoal outras operações
Devedores por acréscimos de rendimentos
Outros

10.

-

4 145,18
147 420,08
18 625,03
170 350,29

31-dez-19
Não
Corrente
corrente
-

4 012,14
54 650,34
25 223,12
83 885,60

Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 o saldo da rubrica “Diferimentos” no ativo e no passivo tinha
a seguinte composição:
31-dez-20
Diferimentos ( Activo)
Seguros pagos antecipadamente
Outros gastos a reconhecer
Diferimentos ( Passivo)
Rendimentos a reconhecer

31-dez-19

1 834,55
289,29
2 123,84

2 229,66
595,80
2 825,46

182 470,09
182 470,09

234 540,41
234 540,41

O saldo dos rendimentos a reconhecer respeita na sua totalidade ao adiantamento recebido do
Programa Erasmus+ no âmbito da candidatura para financiamento dos Jogos Mundiais Desporto para
Todos – Tafisa.
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11.

Fundos Patrimoniais

O fundo patrimonial é constituído pelos fundos acumulados e apresentava em 31.12.2020 um saldo
de 47 878,86 euros.
12.

Fornecedores

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 a rubrica “Fornecedores” tinha a seguinte composição:
31-dez-20
Fornecedores conta corrente

13.

50 342,06
50 342,06

31-dez-19
44 992,06
44 992,06

Financiamentos obtidos

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 o saldo desta rubrica apresentava-se como segue:

Contas caucionadas

14.

31-dez-20
Não
Corrente
corrente

31-dez-19
Não
Corrente
corrente

40 000,00
40 000,00

70 000,00
70 000,00

-

15 143,10
15 143,10

Outras dívidas

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 a rubrica “Outras dívidas” corrente e não corrente tinha a
seguinte composição:
31-dez-20

Credores por acréscimos de gastos
Outras contas a pagar
Credores por subscrições não liberadas

15.

31-dez-19

Não
corrente

Corrente

Não
corrente

Corrente

84 999,67
84 999,67

16 941,85
47 713,78
64 655,63

89 999,67
89 999,67

23 088,51
59 731,99
82 820,50

Serviços prestados

As prestações de serviços nos períodos de 2020 e de 2019 foram como segue:

Quotas
Serviços secundários

31-dez-20

31-dez-19

29 440,00
146 750,02
176 190,02

29 535,00
287 259,48
316 794,48
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16.

Subsídios, doações e legados à exploração

Os subsídios, doações e legados à exploração, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e
de 2019, foram como segue:

Subsídios das entidades públicas
Subsídios de outras entidades

31-dez-20

31-dez-19

405 636,37
52 070,32
457 706,69

352 891,36
11 459,79
364 351,15

17. Custo das matérias consumidas
O custo das matérias consumidas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, é
detalhado como segue:

Matérias consumidas

31-dez-20

31-dez-19

(113 451,60)
(113 451,60)

(233 256,85)
(233 256,85)

18. Fornecimentos e serviços externos
A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos em 31 de dezembro de 2020
e de 2019, foi a seguinte:
Serviços especializados
Comunicação
Deslocações e estadas
Materiais
Limpeza, higiene e conforto
Rendas e alugueres
Energia e fluídos
Outros serviços
Despesas de representação

31-dez-20

31-dez-19

(24 718,37)
(6 948,38)
(5 742,78)
(5 039,56)
(4 712,18)
(2 586,36)
(2 132,86)
(1 499,98)
(216,05)
(53 596,52)

(18 402,47)
(7 876,78)
(15 755,50)
(5 094,48)
(4 508,00)
(3 381,13)
(2 647,47)
(433,73)
(2 307,25)
(60 406,81)

19. Gastos com pessoal
A repartição dos gastos com o pessoal nos períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019,
foi a seguinte:

Remunerações do pessoal
Encargos sobre remunerações
Seguros
Outros gastos com pessoal

31-dez-20

31-dez-19

(115 702,22)
(24 370,18)
(2 495,76)
(273,02)
(142 841,18)

(124 134,91)
(24 954,38)
(3 261,40)
(213,06)
(152 563,75)
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O número médio de pessoas ao serviço da Confederação do Desporto de Portugal no exercício de
2020 foi de 5.
Os Órgãos Sociais não auferem qualquer remuneração. Podem, contudo, ser atribuídas ajudas de
custo a título compensatório por despesas efetuadas ao serviço da Confederação de Desporto de
Portugal.
20. Imparidade de dívidas a receber
A imparidade de dívidas a receber foi nos períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, foi
como segue:
31-dez-20
Perdas
Em dívidas a receber

31-dez-19

Reversões

(6 057,54)
(6 057,54)

465,00
465,00

Total
(5 592,54)
(5 592,54)

Perdas
(33 041,31)
(33 041,31)

Reversões
654,50
654,50

Total
(32 386,81)
(32 386,81)

21. Outros rendimentos
Os outros rendimentos, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, foram como
segue:
31-dez-20
Rendimentos suplementares
Correcções relativas a exercícios anteriores
Outros rendimentos

3 500,00
1 252,27
0,01
4 752,28

31-dez-19
32 080,81
2 625,72
689,66
35 396,19

22. Outros gastos
Os outros gastos, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, foram como segue:

Impostos
Dívidas incobráveis
Outros gastos
Gastos das atividades desportivas
Quotizações
Correcções relativas a exercícios anteriores

31-dez-20

31-dez-19

(537,18)
(293 399,79)
(290 358,16)
(2 140,00)
(901,63)
(293 936,97)

(648,82)
(230 886,57)
(222 711,84)
(2 260,00)
(5 914,73)
(231 535,39)
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23. Resultados financeiros
Os resultados financeiros, nos exercícios findos em 2020 e 2019, foram como segue:
31-dez-20
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros obtidos
Juros e gastos similares suportados
Juros suportados
Resultados financeiros

14,73
14,73
(2 763,44)
(2 763,44)
(2 748,71)

31-dez-19
(3 465,40)
(3 465,40)
(3 465,40)

24. Acontecimentos após a data do balanço
Os desenvolvimentos relacionados com o surto de COVID-19, estão a ter impacto nos mercados
financeiros e na atividade económica de todo o mundo. Embora não seja possível quantificar, com
exatidão, os efeitos desta situação, a CDP continua a manter a sua atividade, não antecipando, para já,
impactos negativos relevantes que possam pôr em causa a continuidade a curto prazo.
Não são também conhecidos, à data, quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas
Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020.
A Direção autorizou a emissão das demonstrações financeiras na data estipulada no relatório da
Direção.
Os associados detêm o poder de alterar as demonstrações financeiras após a data acima referida.
Algés, 12 de março de 2021
A Contabilista Certificada

A Direção
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Anexo 1 – Assembleias Gerais CDP
Assembleia Geral Ordinária
Data: 30-06-2020
ORDEM DE TRABALHOS:
Ponto Um - Aprovação da Ata da Assembleia Geral anterior.
Ponto Dois – Apresentação, discussão e votação da proposta da Direção do relatório e Contas relativo a
exercício do ano de 2019, de acordo com a alínea 1) do Artigo 18º dos Estatutos, bem coo o respetivo
Parecer do conselho fiscal.
Ponto Três- Outros pontos de interesse.
Assembleia Geral Extraordinária
Data: 10-11-2020
ORDEM DE TRABALHOS:
Ponto 1- Informações;
Ponto 2- Apresentação, discussão e votação da proposta da Direção da filiação de duas novas Federações
na Confederação do Desporto de Portugal:
- Federação Portuguesa de Lohan Tao Kempo e;
- Federação de Ju-Jitsu e disciplinas Associadas de Portugal;
Ponto 3- Discussão sobre aspetos estratégicos relacionados com o atual momento do Desporto em
Portugal;
Ponto 4- Outros assuntos.
Assembleia Geral Ordinária
Data: 10-12-2020
ORDEM DE TRABALHOS:
Ponto 1 – Aprovação da ata anterior;
Ponto 2 – Informações;
Ponto 3 – Apresentação, discussão e votação da proposta da Direção da filiação de duas novas
Federações na Confederação do Desporto de Portugal:
- Federação Portuguesa de Lohan Tao Kempo;
- Federação de Ju-Jitsu e disciplinas Associadas de Portugal;
Ponto 4 – Apresentação, discussão e votação da proposta da Direção de Plano de Atividades e
Orçamento para o ano 2021;
Ponto 5 – Outros assuntos de interesse.
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Anexo 2 – CDP Entrevista – Temas e Convidados
Tema - “A Retoma do Desporto em Tempo de Pandemia”
Convidados - Filipa Godinho, diretora da CDP, Jorge Braz, selecionador Nacional da Seleção A de Futsal,
Joana Schencker, atleta de bodyboard e Rui Bragança, atleta de taekwondo.

Tema - "O Futuro do Desporto na era COVID-19”
Convidados – Carlos Paula Cardoso, presidente da Confederação do Desporto de Portugal, José Manuel
Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal e José Manuel Lourenço, presidente do Comité
Paralímpico de Portugal.
Tema - “O Desporto em Saltos Altos”
Convidadas - Elisabete Jacinto, piloto Dakar e vencedora do Africa Eco Race 2019, Marina Frutuoso Melo,
cavaleira e heptacampeã de Portugal em salto de obstáculos, Mónica Jorge, diretora do Futebol Feminino
da Federação Portuguesa de Futebol, e Ticha Penicheiro, ex-basquetebolista e campeã da WNBA e atual
agente de jogadores.
Tema - “A Importância de uma Rede Colaborativa”
Convidados - Ricardo José, diretor da CDP, Tomaz Morais, diretor da formação da Academia do Sporting
Clube de Portugal, Vasco Rodrigues, presidente da Federação de Triatlo Portugal e Gonçalo Lobo, diretor
na área da Saúde.
Tema - “Eventos Desportivos”
Convidados - Pedro Silva, diretor da CDP e João Aranha, presidente da Federação Portuguesa de Surf.
Tema – “Fórmula 1 e ao Moto GP”
Ni Amorim, presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Manuel Marinheiro,
presidente da Federação de Motociclismo de Portugal e Filipe Albuquerque, vencedor das 24h de Le Mans
e líder da Taça do Mundo de Resistência.
Tema – “Bullying, Verdade ou Mito?”
Convidados - Anabela Reis, vice-presidente da CDP, José Lima, coordenador Plano Nacional de Ética no
Desporto, Miguel Nery, responsável pelo projeto Desporto sem Bullying e a basquetebolista Sara Djassi.
Tema – “Marca Desporto”
Hugo Sousa, diretor geral e fundador da HMS Sports Consulting e Nuno Moura Pires, diretor de patrocínios
dos Jogos da Santa Casa.
Tema – “Obesidade e Desporto”
Convidados - Aurora Cunha, atleta olímpica , José Camolas, o vice-presidente da Ordem do Nutricionistas,
e Adilson Marques, do Programa Nacional da Promoção da Atividade Física
Tema – “Saúde Mental no Desporto”
Convidados - José Uva, treinador de atletismo, Sidónio Serpa, especialista em psicologia do desporto,
Francisca Laia, atleta de canoagem e Liliana Pitacho, docente e investigadora.
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Tema – “Céu é o Limite”
Convidados - Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, e Ruben Guerreiro,
vencedor da classificação da montanha da Volta a Itália de 2020.
Tema – “Impacto que a pandemia do COVID-19 está a ter no Desporto de Formação”
Convidados – António Silva, presidente da Federação Portuguesa de Natação, Pedro Sequeira, presidente
da Confederação de Treinadores de Portugal, e Jorge Silvério, psicólogo na área do desporto.

Tema – “Carreiras Duais”
Convidados - André Reis, presidente da Federação Académia do Desporto Universitário, António
Figueiredo da Comissão Executiva da European Athlete-Student; Duarte Lopes, coordenador do Grupo de
Trabalho das Carreiras Duais e Victor Pardal, coordenador das Unidades de Apoio ao Alto Rendimento
Escola.
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Anexo 3 – Premiados Gala do Desporto
Mérito Desportivo – Personalidade do Ano
• Conf. Portu. Colect. Cult, Recreio e Desporto - Federação das Coletividades de Cultura, Recreio e
Desporto do Distrito de Lisboa
• Fed. Académica de Desporto Universitário - Susana Feitor
• Fed. Andebol Portugal - Susana Póvoas
• Fed. Campismo e Montanhismo de Portugal - André Filipe Lourenço Costa Neres
• Fed. Desportos de Inverno de Portugal - Sargento Carlos Fernandes
• Fed. Equestre Portuguesa - Equipa de Ensino
• Fed. Motociclismo Portugal - Gonçalo Moraes Sarmento
• Fed. Nacional Karaté – Portugal - Joaquim António Mesquita Gonçalves
• Fed. Patinagem de Portugal - José Lima
• Fed. Port. Actividades Subaquáticas - Óscar Ferraz Camacho
• Fed. Port. Aeromodelismo - Rui Tiago Pereira Antunes
• Fed. Port. Aeronáutica - Joaquim Correira
• Fed. Port. Artes Marciais Chinesas - Mafalda Costa
• Fed. Port. Atletismo - Maria da Graça Gregório de Freitas
• Fed. Port. Automobilismo e Karting - Escuderia de Castelo Branco
• Fed. Port. Bridge - Fernando Fonseca Santos
• Fed. Port. Canoagem - Norberto Mourão
• Fed. Port. Ciclismo - Associação de Ciclismo de Lisboa
• Fed. Port. Ciclismo - Associação de Ciclismo do Porto
• Fed. Port. Columbofilia - Mauro Ricardo Aniceto
• Fed. Port. Corfebol - Floriano Tocha
• Fed. Port. Dança Desportiva - Alberto Rodrigues
• Fed. Port. Desporto para Pessoas com Deficiência - APCAS – Associação de Paralisia Cerebral de
Almada e Seixal
• Fed. Port. Esgrima - Hélder Alves
• Fed. Port. Futebol Mário Nárciso
• Fed. Port. Judo - António Martins Borrego
• Fed. Port. Kickboxing e Muaythai - Nuno Margaça
• Fed. Port. Lutas Amadoras - Paulo Mariano Almeida Nogueira Dores
• Fed. Port. Motonáutica - António Alves Tunes
• Fed. Port. Motonáutica - Carlos Pereira
• Fed. Port. Orientação - EDOM – Escola Desportiva de Orientação do Minho
• Fed. Port. Paraquedismo - António Adriano Barradas Ventura
• Fed. Port. Pesca Desportiva - Luís Simão Duarte de Matos
• Fed. Port. Rugby - Marcello d’Orey
• Fed. Port. Surf - Nuno Miguel Franco Vitorino
• Fed. Port. Taekwondo - Pedro Miguel Ramos Conceição
• Fed. Port. Ténis - Mariana Alves
• Fed. Port. Tiro - Ricardo Miguel Figueiredo Monteiro
• Fed. Port. Vela - João Filipe Gaspar Rodrigues
• Fed. Port. Xadrez - Vitorino Manuel Dias Ferreira
• Fed. Triatlo de Portugal - Sérgio Marques
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Campeões da Europa Coletivos
• Seleção Nacional de Andebol em Cadeira de Rodas – Campeões da Europa de Andebol em
Cadeira de Rodas
• Dupla Diogo Craveiro e Catarina Craveiro – Campeã da Europa de Júnior de Pares Artísticos
• Dupla Ernesto Matos Silva e Bruna Novais Pinheiro – Campeã da Europa de Júnior de Pares de
Dança
• Dupla José Souto e Mariana Souto – Campeã da Europa de Sénior de Pares de Dança
• Dupla Maria Oliveira Franco e Sara Gouveia Rocha – Campeã da Europa de Equipas de Bilhar
Pool
• Seleção Nacional de Futebol de Praia – Campeã da Europa e do Mundo de Futebol de Praia
• Seleção Nacional A de Futebol – Campeã da Liga das Nações
• Augusto Fernandes/Bruno Fernandes – Campeões da Europa de Runabout GP1
Campeões da Europa Individuais
• Catarina Costa – Campeã da Europa Universitária de Judo (-48kg)
• Joana Cunha – Campeã da Europa Universitária de Taekwondo (-57kg)
• Patrícia Sampaio – Campeã da Europa Universitária de Judo (-78kg)
• Sofia Cruz – Campeã do Europa Universitário de Taekwondo (-67kg)
• Diogo Duarte Oliveira – Campeão da Europa de Juniores e Jovens Cavaleiros
• Roberto Borrego – Campeão da Europa de Todo Terreno: Bajas - QUAD
• Tiago Santos – Campeão da Europa de Todo Terreno: Bajas - Moto
• Ana Rita Oliveira – Campeã da Europa Kumité Sub-21 (+68kg)
• Diogo Cunha Craveiro – Campeão da Europa de Júnior de Patinagem Livre
• Ernesto Matos Silva – Campeão da Europa e do Mundo de Júnior de Solo Dance
• Pedro Monteiro Walgode – Campeão da Europa de Sénior de Solo Dance
• Nuno Pereira – Campeão da Europa de Júnior de 1500 m
• Tiago Oliveira Ferreira – Campeão da Europa de BTT/XCM
• Abílio Bessa Valente – Campeão da Europa de Boccia BC2
• Patrícia Sampaio – Campeã da Europa Júnior de Judo (- 78kg)
• Artur Karlov - Campeão da Europa de Júnior de Full Contact (-71kg)
• Joel Colaço – Campeão da Europa de Júnior de K1 (-54kg)
• Miguel Temporário - Campeão da Europa de Júnior de K1 (-63.5kg)
• João Rodrigues – Campeão da Europa de Windsurf
Campeões do Mundo Coletivos
• Seleção Nacional de Sénior Masculinos de Hóquei em Patins – Campeã do Mundo de Hóquei em
Patins
• Dupla Rui Bernardo e Sónia Bernardo – Campeã do Mundo de Fotografia Subaquática - Categoria
Peixes
• Seleção Nacional de Corfebol de Praia – Campeã do Mundo de Corfebol de Praia
• Dupla Pedro Andrade e João Vidinha – Campeões do Mundo da Classe Dragão
Campeões do Mundo Individuais
• Jorge Fonseca – Campeão do Mundo de Judo (-100kg)
• Leandro Gomes – Campeão do Mundo Júnior de MMA (61Kg)
• Gonçalo Rodrigues – Campeão do Mundo de Ski GP3/Jet Ski
• Ana Pereira – Campeã do Mundo de PCP Lady
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•

Ricardo Batista – Campeão do Mundo de Júnior de Triatlo

Desportista do Ano
• Treinador do Ano – Paulo Pereira (Andebol)
• Jovem Promessa - Mariana Machado (Atletismo)
• Equipa do Ano - Seleção Nacional Sénior Masculina de Hóquei em Patins (Patinagem)
• Atleta Feminino do Ano – Patrícia Sampaio (Judo)
• Atleta Masculino do Ano – Jorge Fonseca (Judo)
Alto Prestígio CDP
• Personalidade - António Gentil Martins
• Entidade - Unidade de Medicina Desportiva e Controlo de Treino do CAR Jamor
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